
 

Sciences Po hiện đang mở đăng ký cho Trường hè 2022 (Summer School 2022). Chương trình
chuyên sâu này, bao gồm các khóa học về cả khoa học xã hội và ngôn ngữ Pháp. Để cho phép tất
cả học sinh trên toàn thế giới tham gia vào chương trình, bất chấp những hạn chế đi lại hiện tại,
Trường hè 2022 sẽ cung cấp cả lựa chọn học tại khuôn viên trường hoặc học trực tuyến. Học phí
có thể khác nhau tùy thuộc vào hình thức khóa học (trực tuyến hoặc trong khuôn viên trường).

Kỳ học tháng 6: ngày 7 tháng 6 - ngày 1 tháng 7 năm 2022. Hạn nộp hồ sơ: 14 tháng 4 năm 2022
Kỳ học tháng 7: ngày 4 tháng 7 - ngày 29 tháng 7 năm 2022. Hạn nộp hồ sơ: ngày 12 tháng 5 năm
2022

Thông tin chi tiết xem tại https://www.sciencespo.fr/summer/
 

Trường hè tại Sciences Po, Paris

Trang 19 Tin học bổng - giao lưu

Trường Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technology Univeristy - NTU) ,đang tìm ứng
viên cho chương trình Đối thoại trẻ Các vấn đề khu vực  (Youth Regional Affairs Dialogue
2022 ). Đây là cơ hội để các sinh viên đại học trong Châu Á nâng cao kĩ năng lãnh đạo và
mở rộng hiểu biết về các vấn đề địa chính trị, thông qua thảo luận về các vấn đề kinh tế,
chính trị, xã hội. Đồng thời, chương trình sẽ củng cố mối quan hệ về quản trị và chính sách,
cũng như xây dựng mối quan hệ bạn hữu trên khắp khu vực Châu Á.

Chương trình kéo dài 9 ngày ,từ ngày 23 - 31 tháng 7 năm 2022 tại  NTU, Singapore.
Chương trình sẽ quy tụ 40 sinh viên quốc tế từ khắp châu Á và 40 học giả trong nước từ
Singapore.

Ứng viên được lựa chọn sẽ được tài trợ phí chương trình và hỗ trợ đi lại (bao gồm vé máy
bay, chỗ ở tại Singapore, trợ cấp sinh hoạt, phương tiện đi lại, visa và bảo hiểm du lịch).

Tìm kiếm ứng viên cho chương trình 

Đối thoại trẻ Các vấn đề khu vực tại Singapore
Youth Regional Affairs Dialogue 2022 

Thông tin chi tiết về chương trình, mẫu đơn, đăng kí, liên hệ v.v. xem tại đây

https://www.sciencespo.fr/summer/
https://drive.google.com/drive/folders/1j3VdcjbT4dBMs7MFXVL73lxKtsbwK-zB?usp=sharing

